PRIMAR

Din m rul fermecat, dac rupi un m r cresc alte trei mere
în loc. Ieri pomul avea doar 15 mere, iar acum are 45. Câte mere au fost
rupte din pom?
S:P13.41.

Angelica B descu Denisa Ioniµ
³i

, Bucure³ti

S:P13.55. Cenu³ reasa are 32 boabe de maz re, iar porumbiµa doar 4.
Câte boabe trebuie s îi dea Cenu³ reasa porumbiµei pentru a r mâne cu un
num r de boabe de trei ori mai mare decat pas rea?

Aida Frujin

, Bucure³ti

S:P13.59. Este posibil s a³ez m 539 de bile în 23 de cutii astfel încât
în ecare cutie s avem cel puµin 12 bile ³i s nu existe dou cutii cu acela³i
num r de bile? Justicaµi!

Aida Frujin

, Bucure³ti

S:P13.60. În magazinul de nave cosmice de pe planeta X sunt 35 de
nave cosmice. Unele dintre ele au câte 2 locuri, unele au câte 6 locuri ³i altele
au câte 11 locuri. În total, se pot num ra 240 de locuri în toate navele. Aaµi
câte nave sunt, din ecare fel, ³tiind c num rul celor de 6 locuri este de 4
ori mai mare decât al celor de 2 locuri.

Aida Frujin

, Bucure³ti

GIMNAZIU
Clasa a V-a
S:E13.89. Alex a³eaz un num r de 323 de timbre într-un clasor,
astfel încât pe ecare pagin a³az cu dou timbre mai mult decât pe pagina
precedent . Câte timbre a a³ezat Alex pe prima pagin ³i câte pagini are
clasorul, dac nu au r mas pagini libere?

Maria Petrescu

, Bucure³ti

S:E13.90. Un num r natural de trei cifre împ rµit la r sturnatul s u
d câtul 3 ³i restul 175, iar diferenµa dintre cifra sutelor ³i cea a unit µilor
este 7. Aaµi num rul.

Valentin Preda

, Bucure³ti

Clasa a VI-a
S:E13.93. Numerele naturale a ³i b sunt invers proporµionale cu 2 ³i
3. Ar taµi c 6ab este p trat perfect.
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